
  

  

 کارگری جنبش های یازن

  مصاحبه قدم اول با تراب ثالث

 

  

  

  

  "كنوني شرايط در كارگري جنبش هاي نياز "ها مصاحبه سري اين مركزي موضوع: ما نظر مورد سواالت[

  

  .بدهيد كارگري جنبش كنوني شرايط و اوضاع از شرحي امكان صورت در  -1

 ها كدام جهان و ايران كنوني اوضاع و شرايط به توجه با كارگري جنبش هاي نياز ترين عاجل شما نظر از  -2
  هستند؟

 و هستند نيروها كدام شما نظر از مشخص بطور كارگري جنبش ) جهاني و يا همنطق ( خارجي و داخلي دوستان  -3
  باشد؟ بايد جگونه كارگري جنبش با آنها مابين همبستگي و رابطه گسترش روش و سبك

 و هستند نيروها كدام شما نظر از مشخص بطور كارگري جنبش ) جهاني و يا همنطق ( خارجي و داخلي دشمنان  -4
  ؟ باشد بايد چگونه انها با مقابله روش و سبك

 كارگري مداوم اعتراضات به توانند مي چگونه دارند فراز و فرود تناوب به كه ايران در گسترده اعتراضات  -5
 كارگري جنبش رهبري تحت و زده پيوند كارگري اعتراضات به را فوق اعتراضات توانيم مي چگونه ؟ كنند كمك
 ] باشد؟ بايد چه كاري روش و سبك است ممكن اگر ، است ممكن چيزي چنين آيا برد؟ پيش
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  وضعیت جنبش کارگری. ١

را از هم  مقولهنخست باید دو از دیدگاه کارگری سوسیالیستی  اوضاع و شرایط تشریحبرای من  نظربه 
 یکی نیست وضعیت جنبش کارگری باطبقه کارگر وضعیت . کارگر و جنبش کارگری هطبق :جدا کرد

شما  های اگر اجازه دهید قبل از پاسخ به سوال. باشدنھفته  ها تفاهم ءسواز بسیاری شاید همین جا .
  .برخی نکات به اصطالح نظری را باز کنیم

 .تر است کلیطبقه مفھومی  ،منطقیو  به یک معنای ساده. مھم نیست با چه تعریفی آغاز کنیماین که اول 
جز در شرایط بسیار در واقع . استطبقه بخشی از فقط جنبش طبعا  ای دورهدر هر  کارگریجنبش 

. ستا هطبقه بوداکثریت عظیم جنبش در تاریخ جنبشی از کارگران کمتر ) یانقالبشرایط مثال (استثنایی 
به عنوان سخنگو، نماینده یا معرف کل طبقه در نظر  رادر ایران توان جنبش کارگری موجود  نمیبنابراین 
براساس  ناتو نمیرا به کل طبقه تعمیم داد و این جنبش  ویژگی هایتوان  نمی، به همین دلیلو  .گرفت

 یدرجهاین مسئله ربط مستقیمی به  .وضعیت کل نظر دادیک بخش در باره صرفا شناخت از وضعیت 
کارگری مستقل های  اتحادیهفدراسیون سراسری اکنون  همحتی اگر . نیز ندارد  ای هسازمان یافتگی اتحادی
داری  سرمایهر تمام تاریخ د. دبقه معرفی کنخود را نماینده کل ط ستتوان نمیهنوز  ،ایران وجود داشت

حتی  ،٪ رسیده باشد٧٠به باالی  )و سندیکااتحادیه (صنفی طبقه یابی  تشکل یدرجهای نداریم که  نمونه
هنوز معرف بزرگترین درجه ازسازمانیافتگی طبقه کارگر در دنیای  ١٩٨٠تا اواخر دهه در انگلستان که 

ی از یو این شکل ابتدا به شمار می آیدداری  سرمایه یجامعهاولین انگلستان ( بودسرمایه داری 
از   ای هبخش عمدایران که  بهتاچه رسد  . )ابداع شددر واقع نخست در آنجا  سازماندهی کارگری

درصد  .دشوار است  توسط آنھا هاتحادی لیتشککنند و  میکارگران در واحدهای کوچک کار 
بنابراین بر . خواهد بود اندکهم بسیار حتی در شرایط دموکراتیک ی اتحادیه ای در ایران یافتگ سازمان

. توان برای کل آن نسخه صادر کرد مینیز ن ادیهحارچوب اتچدرسازمان یافته به اصطالح اساس بخش 
 یدرجهجنبش کارگری را بر اساس  ی توان نیروی نھفته نمیست که ا  هتاریخ دو قرن پیش نشان داد

با توجه به تجربه انقالب قبلی  .سنجیددر یک دوره خاص یافتگی و یا مبارزات علنی بخشی از آن  سازمان
حدس  ٥٧توانست صرفا بر اساس بررسی وضعیت جنبش کارگری در بھار  میآیا کسی  :می توان پرسید

حاد ترین بحث  ٥٧هد شد؟ تا یک سال قبل از بھمن ااعتصاب عمومی خوهمان سال بزند که در پاییز 
در چند ماه بعد . درون جنبش کارگری این بود که آیا باید در اتحادیه های زرد رسمی شرکت کرد یا خیر

  . .و چندان اثری از آنھا باقی نمانداین اتحادیه ها آب شدند  یههمعظیم کارگری  بشبرابر جن

درون جنبش کارگری  های و گرایش ن هاجریاکه علیرغم این واقعیت بسیاری از  کنیم میمشاهده اما 
 "طبقه کارگر"جنبش کل در باره کارگری محدود  یهاز چند مبارزو غالبا سطحی براساس شناختی اولیه 

مثال به محض اینکه یکی از فعالین کارگری . کنند میبرای آن دستورالعمل نیز صادر  وکنند  وری می سخن
ست که ا هنشان داد "جنبش"ید که ا هکند چندین بار این پاسخ را شنید میضرورت مخفی کاری را تاکید 
محدود سندیکایی در باره شکل  یهیعنی به راحتی از چند مبارز .ستا هاز سطح مخفی کاری عبور کرد

 .قضاوت به عمل می آیدمبارزاتی کل طبقه 

   یجامعهدر . طبقه دارد مفھومخود ناتوانی در جدا کردن این دو مقوله ریشه در درک غلط از این 
باید وسائل تولیدی از آن خود ندارند و کسانی که  .اند کارگرانآن چه در واقع وجود دارد داری  سرمایه

دانیم  میهمه . فروشندببه مالکین وسائل تولید در ازای دستمزد نیروی کار خود را برای امرار معاش 
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توان  میناین انبوه به صرف وجود اما . سرمایه داری میلیون ها نفر از این گونه انسان ها دارد یجامعه
وجود نیز ای واحد  ارادهعملکرد و با و  "طبقه کارگر"به اسم در جامعه تمامیتی نتیجه گرفت که پس 

کارگر طبقه کارگران به   ای هدر جامعقبل از آن که . صحبت کردکارگر طبقه دارد که بتوان از جنبش 
اما تقریبا همه عینا همین اشتباه . تبدیل بشوند باید مراحلی طی شود و روندهایی پشت سر گذاشته شود

اما این صرفا مفھومی . دننام میکارگر  طبقهجمع جبری همه این کارگران را یعنی  ،کنند میرا تکرار 
و در واقعیت  ستا هفقط در ذهن صورت گرفتواحد  ه یکارگران در یک طبق ترکیباین  .انتزاعی است

  . دانند که جزو طبقه کارگرندن کارگران هنوزاین خود  چه بسا

نظری داد باید نخست کارگر  طبقهو یا جنبش کارگر طبقه بنابراین قبل از آنکه بتوان در باره وضعیت 
طبقه . اتفاقا مسئله اصلی همین جاست. از شکل گیری است  ای هطبقه در چه مرحلروشن کرد خود این 

یت اجتماعی پدید در واقعخود اهمیت دارد که   ای هبه مثابه یک طبقه بزرگ اجتماعی به آن اندازکارگر 
روشن درهمان نگاه اول . ایران نگاه کنیم یجامعهمثال به . و به شکل یک طبقه فعالیت کند آمده باشد

 چرا؟ نه. ند به عنوان یک طبقه تاثیر مھمی بر تحوالت اجتماعی داشته باشندا هاست که کارگران نتوانست
برعکس، دست کم در ده سال گذشته . ندا هکه کارگران در صحنه نیستند و یا مبارزه نکردخاطر بدین 

ند نه خود سراسری شوند ا هاما این مبارزات نتوانست. ستا هدشبیشتر  حدت و شدت این مبارزات هرسال
حتی در سطح مبارزه برای مطالبات اولیه . به نیرویی سراسری تبدیل کنندو نه کارگران درگیر در آن را 

ست به ا ههنگامی که خود طبقه نتوانستبنابراین . ستا ههنوز چنین وحدتی در خود واقعیت شکل نگرفت
برای سایر نیروهای اجتماعی نیز هنوز    ای هطبیعی است که وجود چنین طبقصورتی سراسری عمل کند 
   .چندان اهمیتی نداشته باشد

کارگر طبقه اگر جمع جبری کارگران . شکل ساز استز جنبه دیگری نیز ما ه از طبق تجریدیاین درک 
  ای هیعنی بر اساس تعریفی تئوریک مقول. است پس نخست باید تعیین کرد چه کسی حق عضویت دارد

خواهیم از همین االن تعیین کنیم که چه کسی در فردایی که هنوز واقعیت ندارد در  میسازیم و  میذهنی 
البته بسیار دقیق تر است تا جنبش طبقه گوییم جنبش کارگری  میمثال همین که .  گنجد میاین طبقه 

ه ترین و البته ساد ؟ستا هنیست از کجا آمد کداماست کارگر، اما تشخیص اینکه کدام جنبش کارگری 
. این است که هر گروهی را به نامی که خودش بر خودش نھاده است خطاب کنیموال رایج ترین راه ممع

کنند  میها اعتصاب  "معلم"گوییم جنبش کارگری و اگر  میکنند  میهفت تپه مبارزه " کارگران"مثال اگر 
از مبارزت کارگری ارائه ها  جریانکه اغلب  هایی اگر قدری به کنه گزارش. معلمان جنبشگوییم  می
اما همین جا با . روند مینبینید اغلب از همین تعریف لغوی و وزارت کشوری فراتر  می ید،بنگردهند  می

با اینکه در . مثال در انگلستان اتحادیه معلمان عضو فدراسیون سراسری کارگری است. مشکل روبروییم
کارگر، اما خود معلمان مبارزات خود را بخشی از  شود و نه میانگلستان هم به این گروه معلم گفته 

بدین ترتیب در یک تعریف . کنند اشکال در تعریف است میبرخی تصور .  دانند میکارگر طبقه مبارزات 
. هردو اما ذهنی! شوند و در تعریف دیگر خیر میکارگر طبقه دانشجو و پرستار و معلم هم جزیی از 

متاسفانه  خام از طبقه برداشتاین . کنند که هنوز در حال شکل گیری است میچراکه چیزی را تعریف 
  . بسیار هم رایج است

یکی از ویژگی های . آن تصور کردآحاد توان خصوصیاتی ذاتی برای کل  نمیبر اساس تعریفی از طبقه اما 
به  بتواندبه عنوان طبقه کارگر طبقه  دهد نمیاجازه سرمایه داری دقیقا در همین است که  یجامعه
به شکل کامل و این امر . کند واعمال رسی پیداکند تا چه رسد که بخواهد آن را ابراز  دست واحد ای اراده

بنابراین اگر بخواهیم . ممکن استو تشکیل دولت کارگری داری  سرمایه خلع ید ازفقط پس از جامع آن 
واقعا شکل گرفته است که اکثریت عظیم کارگران ضرورت   میهنگاکارگر طبقه دقیق صحبت کنیم 
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: شکل ظھور این اتحاد طبقاتی را نشان داده استتاریخ  خود. تسخیر قدرت سیاسی را درک کرده باشند
تواند به مثابه یک طبقه متحد شود در چارچوب  می "طبقه کارگر"تنھا شکلی که . شوراهای کارگری

کارگری  های ی که فقط در دوره انقالبیها ارگان. های خود سازماندهی کارگری یعنی شوراهاست ارگان
سیاسی طور که تجمع  همان .ندا بعدیهای قدرت دولت کارگری  ارگان معرف گیرند و در واقع میشکل 

هرگز نیز هیچ حزبی  کند نمیتبدیل " حزب طبقه کارگر"را به  آن باشند چند فرد حتی اگر همه کارگر
ارگان لنین نیز خود نزد  ،بسیاری از مدعیان لنینیزم برخالف تصور .را متحد کندکل طبقه تواند  نمی

نقش حزب انقالبی به عنوان بخش آگاه و رزمنده طبقه . انقالبی و نه حزب ندبود شوراها وحدت طبقاتی
ای که  طبقهیعنی . باشدی کارگرطبقه چنین کارگران به  تحول ی دردقیقا در این است که عامل موثر

  .بتواند اراده کند و سرنوشت جامعه را در دست بگیرد

سطح  هم تجرید نیزاز لحاظ سلسله مراتب  حتیکارگر طبقه مبارزات کارگری و  ی مقولهدو این اساسا 
از افراد بسیاری دانیم  میالبته . دکریا براساس کمیت مقایسه  وبرد  که به صورت مترادف به کارنیستند 
مارکسیستی این عینا همان روش کنند  میتصور شوند  میباال را مرتکب  های  که اشتباه هایی و جریان

و  رود میی بورژوایی نیز فراتر نشناس جامعهطبقات از اقتصادی این نحوه تعیین مرزو حدود اما  .است
که پس برای رسیدن به درک مشترک،الزم است . شناخت کاملی از مفھوم طبقه به دست ما نمی دهد

  . برد و منظورش از آن چه بود میرا به کار کارگر طبقه چگونه مفھوم  نخست روشن کنیم مارکس چرا و

هم به وجود طبقات و هم به اهمیت  ،قبل از او ،دیگران ،همان طورکه خود مارکس تاکید کرده است
 درک اهمیتبود و نه " طبقه کارگر"کشف مارکس نه مفھوم بنابراین . طبقاتی پی برده بودند یمبارزه
 یمبارزهاین بود که نشان داد به گفته خود او  ساخت میآن چه اندیشه مارکس را متمایز . ات آنمبارز

 برداشتبنابراین . دوش منجر پرولتاریابه دیکتاتوری انقالبی بایستی داری  سرمایه یجامعه درطبقاتی 
. توان از مقوله قدرت دولتی یعنی حوزه سیاست جدا کرد میطبقاتی را ن یمبارزهمارکس از طبقه یا 

جایگاه  ایده متکی بر تعیین به عنوان یکطبقه . تعریف مارکس یک تعریف صرفا اقتصادی نیست
بر نه تنھا هنگامی به طبقه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تبدیل می شود که کارگران  افراد اقتصادی

بلکه به آن  ،دنو برای آن مبارزه کن برده باشندطبقاتی خود پی خاص به منافع خاص اساس این جایگاه 
مداخله نیز  هدر مبارزات سیاسی جامع خواست های خودتحقق برای  آگاهی طبقاتی می یابندکه   ای درجه
شود که سیاسی  میطبقه  مییز هنگابورژوازی ن. کند میبورژوا نیز صدق  طبقهاین پدیده درمورد  .کنند
شود، یعنی در مبارزات خود علیه طبقات حاکم قبلی ویژگی سیاسی خود به عنوان یک طبقه را نه در  می

دید  از. دهد میذهن این یا آن مفسر بلکه در خود واقعیت و به صورت خواست هایی حکومتی نشان 
و چگونگی تاریخی  ساز دورانتحوالت له ئبه مس در وهله نخستطبقاتی  یمبارزهطبقات و له ئمس مارکس
 درسوال اصلی برای او این بود که . گردد میبر این تحوالت ضرورت نیروهای اجتماعی به آگاهی 
را به عھده دارد و چگونه به کدام نیروی اجتماعی رسالت تاریخی انجام این تحوالت بورژوائی  یجامعه

که  بودی یآن نیرو یا پرولتاریا "طبقه کارگر" نزد او. خواهد شد تکالیف خود در انجام این رسالت آگاه
داری  سرمایهتضاد عمده دوران . تواند این رسالت را به عھده بگیرد میداری  سرمایهعاصر م یجامعهدر 

مالکیت در دست تعداد هر شدن هر چه بیشتر تراکم متمرکز و مدر اجتماعی شدن هرچه بیشتر تولید و 
 "طبقه اجتماعی"تنھا تماعی جدر تولید ا انش نقشبه خاطر  کارگران .داران است سرمایهچه کمتری از 

شوند و  آگاهتوانند به این تضاد  میمنافع اجتماعی ندارند و   جدا ازای  ویژهمنافع  که ای هستند عمده
را آگاهی  از لحاظ تئوریکتوان  نمینزد مارکس  که یادآوری کنم. کنند فعالیتآن  برطرف ساختنبرای 

آن نیروی  اشاره دارد به "طبقه کارگر"بنابراین مقوله . جدا کرد مند هدففعالیت  پراکسیس، یعنی از
. و دست به این پراکسیس بزند تواند به این اهداف تاریخی آگاه شود که میاص اجتماعی آزاد از منافع خ
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بودنش  "کارگر طبقه"که به خاطر داده شده نیست چیزی در وهله نخست یعنی خود این طبقه 
به علیه سرمایه مبارزه و در عمل فعالیت اجتماعی یعنی در در  باید کند بلکه میخصوصیاتی ذاتی پیدا 

و  نقطه شروع این هستی طبقاتی در اقتصاد است اما اگر شکل سیاسی نگیرد. دگرد تبدیل  ای طبقهچنین 
 به مثابه یک طبقه بودن یا نبودنش در جھت تسخیر قدرت و انجام رسالت تاریخی خود قدم بر ندارد

یا انقالبی است یا هیچ چیز کارگر طبقه "گفته است مارکس  همین دلیل بود که هب. علی السویه است
  . یعنی اگر به رسالت تاریخی خود آگاه نشود طبقه هم نشده است". نیست

. طبقاتی هستند یمبارزهطبقاتی خود محصول  یمبارزهشناخت از اهداف هم طبقاتی و اولیه آگاهی هم 
که  بودمارکس ناین . شوند میوارد جنبش از جنبش از بیرون نه و  دنشو میدلبخواه تعیین نه ف اهدااین 

سوسیالیست و کارگران قبل از مارکس نیم قرن فراموش نکنیم . دررا تعیین ککارگری  یمبارزهاهداف 
وجود داشته باشند که برای خود در خود واقعیت  روندهاییها و  گرایشباید  .کمونیست وجود داشتند

مارکس بھتر از افراد قبل  .برجسته سازندف  را اهدااین ضرورت  طبقاتی یمبارزه عمِل در کارگر طبقه 
ای با  جامعههر  ،تر سادهبه زبان . از خود این واقعیت را درک کرد و برای کارگران برجسته ساخت

نیز باید   ای هپس الجرم عد ،کند میهای مشخصی را طلب  حل راهمواجه است که تاریخی مسائل و وظایفی 
و به اصطالح به اهداف  کنندها را در خود واقعیت مشاهده  گرایشدر این جامعه باشند که این 

. آگاه بشوند دهقرار داشان  مقابلدر جامعه یعنی به تکالیفی که . خود آگاه باشندهای امروزه  فعالیت
  . مترادف است با روند آگاه تر شدنکارگر طبقه بنابراین تبدیل کارگران به 

کم وکیف ارزیابی از غرض قاعدتا کنیم  میکه از وضعیت جنبش کارگری صحبت  میبنابراین هنگا
اما  ،میدر آن درگیرنیز خود احتماال ما جریان دارد و  مشخصی است که جلوی چشم های اعتراض

قضیه را شکل مارکس همان  بهاگر بخواهیم  رسد میکارگر طبقه  مقوله وضعیتکه مساله به  میهنگا
 وضعیت نیروی آگاه در جنبش کارگری موجود تواند میفقط  "وضعیت"منظورمان از به نظر من بفھمیم 

بقه با طتا چه اندازه به خود به مثابه یک . بقه تا چه اندازه به خودآگاهی رسیده استطیعنی . باشد
هر همواره به هم ربط دارند چرا که نیروی آگاه همواره درون البته این دو  .کند مینگاه  رسالتی تاریخی

یعنی آن نیرویی کارگر طبقه بنا به تعریف باال نیروی آگاه . گذارد مینیز وجود دارد و بر آن تاثیر  یجنبش
و منافع بین جنبش موجود کارگری و اهداف  کند میتالش یعنی . آگاهانه دارد فعالیتامروزه  همین که

آگاهی و متفاوت باید دو وضعیت در بررسی جنبش کارگری بنابراین  .بزندپلی کارگر طبقه تاریخی 
یعنی باید دید بر اساس وضعیت موجود  .را درک کرد این دومتقابل را درنظر گرفت و ارتباط رزمندگی 

فعالیت کارگر طبقه تا چه اندازه آگاهی اولیه طبقاتی شکل گرفته است، کارگران تا چه اندازه به صورت 
کنند و تا چه اندازه بخشی از طبقه به اهداف تاریخی خود آشنا شده و برای تحقق شان دست به چه  می

  . زند میاقداماتی 

قدری را نیز  قولهماین خود  باید "جنبش کارگری"مشخص و امروزه وضعیت یح قبل از توضاما حتی 
 جامعه شناسی بورژواییاشاره کردم این مقوله کارگری بودن جنبش هنوز از حد یک تعریف . ردکتر باز

ترکیب می  می دانند ا را کارگرهم وزارت کشور آن هو  شانم خوده همبارزات کسانی ک. رود میفراتر ن
حتی اگر ارتباط بین اینھا فقط ارتباطی لغوی است و  ؛به آن عنوان جنبش کارگری اطالق می شودشود و 

سوال بسیار ساده است اگر کارگران به صورت پراکنده اینجا و آن جا و . هعمل و مبارزدر ارتباطی نه 
یعنی حتی صحبت از ؟ شود میجنبش کارگری  آیا جمع جبری آنھا دیگر مبارزه کنند نقاطبدون ارتباط با 

ی معنی دارد که خود مبارزان کارگری در واقعیت نیز به آن درجه از یجنبش کارگری در یک جامعه آنجا
طبقه آگاهی طبقاتی رسیده باشند که ارتباط درونی و ضروری این مبارزات را به مثابه بخشی از مبارزات 

  . در عمل و مبارزه نشان دهندکارگر 
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و به کرده طبقاتی را ساده  یمبارزهداری  سرمایه ،مانیفست کمونیستبه قول . این تنھا مسئله نیستاما 
هم کارگران باید بتوانند سایر  ،به عبارت دیگر. است هساخت مبدلکار و سرمایه بزرگ دو اردوی  نبرد
ها عاقبت خود را در یکی از این دو  الیهسایر های اجتماعی را به مبارزات مشترک بکشانند و هم  الیه

ی متفاوت از کارگران صنعتی یاه الیه یا دانشجویان مثال پرستاران یا معلمان. کننداردوی بزرگ تعریف 
مبارزات خود را جدا از  )زهوین امرهمدر برخی کشورها شاید و یا (های گذشته  دورههستند و در 

. دانند میاردوی کار خود را متعلق به بیش همه جا  واما امروزه کم  ،ندکرد میمبارزات کارگری تلقی 
 تری ویژهاهمیت  ازوضعیت این اردو نیست بلکه  ناب" کارگری"مسئله ما فقط جنبش بنابراین 

مبارزات کارگری تا چه اندازه های  خواستو و شکل  میزانهمواره باید بررسی کرد که . استبرخوردار 
  . دنگیری اردوی کار کمک کن شکلبه  ندا هتوانست

اولین و ردیم باید گفت به بحث جنبش کارگری در ایران برگباال مالحظات در نظر گرفتن اگر با حال 
که در  میعظیاجتماعی  تواندر مقایسه با این است که  ایران در جنبش کارگری ویژگیترین  برجسته

جامعه عنصر فعال و موثری در اوضاع ) میلیون ١٣حدود  تخمینترین انه کار محافظهدر (ذخیره دارد 
توان ادعا کرد که از نظر کل جامعه مبارزات کارگری در ایران به همان اندازه اهمیت یا  مییعنی ن. نیست

آیا اعتراضات دی ماه . یا راه دور نرویم. یک انتخابات ریاست جمھوریبرگزاری ند که مثال ا هتاثیر داشت
تاثیر بیشتری در جامعه داشت یا مبارزات کارگری چندین ماهه قبل از آن؟ روی دیگر این سکه  ١٣٩٦

 های در انتخابات دارند و نه در اعتراضحضوری نه کارگر طبقه دقیقا همین جاست که کارگران به مثابه 
  . در ایران وخیم است اوضاعبنابراین باید گفت حتی در سطح آگاهی اولیه طبقاتی هنوز .  ای هتود

گردد که در  میویژه کارگران و ضرورت آغاز از محیط کار بر  موقعیت البته بهاز این کمبود  یبخش
 استبداداما  .سازد میرا دشوار مبارزه  شروعاین خود رژیم استبدادی توسط یک  میسرکوب دائشرایط 

کارگر طبقه چرا مثال خرده بورژوازی شھری بھتر از . است مشترکهای اجتماعی معترض  الیهبرای همه 
حتی  ندا هنتوانست نیروی عظیمعلیرغم این ان کارگر توانسته است خود را در جامعه مطرح سازد؟ چرا

سایر نه بین باشیم باید اعتراف کنیم که  واقعاگر  ؟دناشغال کنما را در جامعه  مخصوصیجایگاه  بالنسبه
شرکتش به مثابه اهمیت به " طبقه"ند نه خود این ا هدوختکارگر طبقه چشم امیدی به های اجتماعی  الیه

ضربه تواند  میدر دوره بحرانی فعلی خصوص باین . یک طبقه در مبارزات دیگران آگاهی یافته است
مثابه به طبقه کارگر در حالیکه رود  میجامعه به سوی بحرانی انقالبی . بزندکارگر طبقه اهداف بزرگی به 

را در تظاهرات این فقدان . سراسری برخوردار نیست هویتیو از  یک طبقه هنوز در صحنه حضور ندارد
ند اما این شتاهر چند کارگران بسیاری در این گونه تظاهرات شرکت د. مشاهده کردیم ١٣٩٦دی ماه 

شت جنبش کارگری ندا اعتالیدر  میتاثیر مستقینه تنھا و  بودبه صورت شرکت فردی کارگران  لهمداخ
   .داد میسوق دیگران ی از دنباله رو  به بیشتر کارگران راتوان گفت  میکه لب

یافتگی در  سازمان یدرجههم : مشخص است این به نظر من بیش از هر چیز دیگری به دلیل دو کمبودِ 
 ،کمبود این دوبخاطر . استبوده عمدتا اقتصادی  شان مبارزاتهم بین کارگران بسیار پایین است و 

یافته  سازمانطبقه از آن جا که . استگرایش داشته کارگر طبقه تناسب قوای اجتماعی سخت به ضرر 
تواند تاثیری  نمی دهد نمینشان تواند قدرت خود را به نمایش در آورد و از آن جا که قدرتی  نمینیست 

از درگیری  ،مبارزاتش به مسائل اقتصادیبا محدود ساختن خود نیز و . های اجتماعی بگذارد بر سایر الیه
جلب سایر اقشار به مبارزات ضد  تواندهد که  میدر واقع به جامعه نشان کند و  میبا دولت پرهیز 

تاکید کنم این حرف به معنای کم اهمیت جلوه دادن دست آوردهای کنونی .  ندارد را داری سرمایه
برای همین درجه از سازمانیابی بھای سنگینی پرداخت شده و بعالوه جریان مبارزاتی دیگری نیز . نیست

بھترینی که داریم همین . در کنار آن نبوده است که بخواهیم مقایسه کنیم و یکی را برتر یا بھتر بسنجیم
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بحث این است که . آینده بھتر نیز از طریق تخریب آن چه تا کنون ساخته ایم حاصل نخواهد شد .است
  .  توان از وضعیت فعلی خود را به آن رساند میالزم است که چه باشیم و چگونه 

مخرب امروز ایران دو صدچندان  یجامعهای مثل  جامعهبویژه در پایین سازمان یافتگی کارگران  یدرجه
حتی . تواند تناسب قوای طبقاتی در جامعه را تغییر دهد مینیروی بزرگ اجتماعی است که تنھا این . است

بیش از اما . شود میدر شکل صرفا صنفی هرچه کارگران سازمان یافته تر باشند آن جامعه دموکراتیک تر 
شکل که  تجربه اثبات کرده است. کنند میتولیدی کار ٪ کارگران ایران در واحدهای کوچک ٨٠

تا کنون  ١٣٦٠که کم و بیش از آغاز دهه و آغاز از واحدهای تولیدی ای  اتحادیهسازماندهی صنفی و 
تعداد اتحادیه و . را سازمان دهدبخش پراکنده  این از درصد حتی اندکی نتوانسته است شکل غالب بوده

نھادهای حتی . از انگشتان دست بیشتر نیستنیز   متکی بر واحدهای بزرگتر سندیکای مستقل کارگری
بنابراین در . دنگیر میرا در بر ناز کارگران ایران   ای هدر صد قابل مالحظکارگری وابسته به دولت 

نیز شھری پراکنده تھیدستان  کارگراْن  ی اندازهر اغلب شھرهای ایران تقریبا به همان شرایطی که د
ترین قضیه این است  عاجل پس. پراکنده و منفرد استای  تودهعمدتا هنوز کارگر طبقه خود ، وجود دارند

بوضوح  .تشکیالتی فائق آیدضعف تواند بر این  میچگونه بر اساس همین وضعیت فعلی کارگر طبقه که 
اشکال جدیدی از  هباید در کنار حفظ و تقویت آن ب پس اتکای صرف به شکل صنفی جواب نداده است

   . ی روی آوردهسازماند

مسئله مطالبات . تشکیالتی نیستو ضعف البته همان طور که در آغاز این بحث گفتم مسئله فقط کمبود 
یم که حتی تحت ا هدر بسیاری از تجربیات تاریخی کارگری دید. حتی مسئله مھمتری استکارگری 

تواند خود به سازمان یابی  میو سراسری  میعمو ابتدائی اما شدیدترین شرایط خفقان چگونه یک خواست
اینکه هنوز مبارزات صنفی نتوانسته اند به شکل گیری مطالبات سراسری . منجر شودسراسری طبقه 

اگر و  .انعکاسی از ضعف این شکل از مبارزه برای رشد آگاهی طبقاتی استطبقه کمک کنند خود 
پس مطالبات سراسری نیز  کند میهنوز سراسری فکر ن" طبقه"یعنی  سازمانی سراسری وجود ندارد

بیشترین تعداد اعتراضات کارگری علیه دستمزدهای پرداخت در طول یک دهه . شکل نخواهند گرفت
اگر  هتواند انکار کند ک میآیا کسی  هگیری میزان موفقیت در این مبارز هبر اساس انداز.  ندا هنشده بود

می کردیم نتیجه بیشتری اری باالی خط فقر بیک هبرای مطالبه سراسری بیم همین انرژی را صرف مبارزه
کارگری کارگر  آن .م مسئله فقط مسئله جنبش کارگری نیستکنتاکید مجددا  هبعالو  ؟بدست نمی آمد

داری فقط او را دربر  سرمایهکه تصور نکند ظلم  محسوب خواهد شد "طبقه کارگر"است و جزیی از 
به  موثر باشند هسرمای هایجاد و گسترش اردوی کار علی دربتوانند  هی کیکارگران تا آن جا. گیرد می

بنابراین باید در . تبدیل خود به یک طبقه واحد با رسالت رهبری تمام طبقات پایینی نیز کمک کرده اند
 .گیری اردوی کار کمک کند شکلکه به  کردخواستھایی را برجسته  خص و صنفیشی مهاکنار خواست 
نتوانست تھیدستان کارگر طبقه در این بود که  ٥٧انقالب یل عمده شکست دالیکی از  به یاد بیاوریم

  . به اردوی کار جلب کندرا شھری 

تکالیف انقالب آینده ، یعنی نیروی آگاه به طبقه نیروی آگاه وضعیت مشخصارزیابی از طرف دیگر 
روزمره جنبش  ارزیابیحتی از  ،برتولید و توزیع کارگری کنترلمبارزه برای ضرورت آگاه به یعنی  ،ایران

ایران در مقایسه با جوامع مشابه از سنت بالنسبه  یجامعه این درحالی است که. تر است منفیکارگری 
یک اندازه گیری در . دست کم از انقالب مشروطه تا کنون. سوسیالیستی برخوردار بوده استتر  طوالنی
نداریم و به نداشته و سوسیالیست بزرگ به اندازه ایران   هیچ کشوری در خاورمیانهدر  ،کمیصرفا 

اما در هیچ کدام به اندازه . منتشر نشده استو ترجمه از بزرگان سوسیالیزم  و نوشته اندازه ایران کتاب
 است و این در شرایطی. ایران فقدان گرایش سوسیالیستی در جنبش کارگری به این اندازه وخیم نیست
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این  خواهم همه را با یک چوب بزنم اما بسیاری از مین. اند آنمدعی رهبری مان که صدها گروه و ساز
خود وجود دانند که در واقع آگاهی طبقه را نیز با  می میم علسوسیالیسمتخصص نه تنھا خود را  ها جریان

اما اگر گرایشی سوسیالیستی در مبارزات امروزه کارگری وجود دارد عملکرد آن چه . کنند میتعریف 
بوده است و چه کرده است؟ اینکه عده زیادی سوسیالیست هستند و یا چندین سازمان سوسیالیستی 

به قول خودشان در جنبش دهند و  میاز دیدگاه سوسیالیستی نظر و دائما در باره مبارزات کارگری 
. کنند تبدیل شده اند میدر واقعیت نیز به آن نیروی مادی که ادعا د که کن مین اثباتکنند،  میخله مدا

یعنی گرایشی سوسیالیستی در مبارزات کارگری و نه وجود سازمان کارگر طبقه گرایش سوسیالیستی 
چرا که در واقع خود را  خواهند کرد این تفاوت ها را درک ن فرقه هاالبته  .های سوسیالیستی خارج از آن

بھمان گفت و  فالن کردکارگر طبقه گویند جنبش سوسیالیستی  میکه  میهنگا. ندا هجایگزین طبقه کرد
   .وجود داریمدانیم پس  میرا داخل طبقه  مان خودخودیعنی چون ما . گوییم میما و  ما کردیم یعنی

توان عملکرد  میباید دید پس به چه دلیل نبدون تردید عناصر سوسیالیست درون طبقه فراوان اند اما 
این آگاهی را  یدرجهتوان  میچگونه اساسا  نشان داد؟مبارزات کارگری درون را  سوسیالیستیگرایشی 
یا آن گروه جستجو کرد بلکه باید این کله افراد و نه در بیانات  نه دراین آگاهی را باید  بوضوح؟ سنجید

، در شکل کارگری در مطالباتباید بتوان تاثیر آن را . نشان دادهای کارگری  فعالیتخود در  اثر آن را
و در ، هایش اندیشهها و طبقات، در ادبیاتش و در  الیهارتباطش با سایر  میزاناش، در  یابی سازمان
بر این اساس و در آستانه تحوالت انقالبی بعدی، باید گفت . مشاهده کرد اش سیاسیها و محافل  گرایش

فعالیت کارگران  شواهد. بدتر است ٥٧ما حتی از انقالب  یجامعهوضعیت نیروی آگاه پرولتری در 
   . بیشتر بودبه مراتب جنبش کارگری در آن زمان دل سوسیالیست در 

 یمبارزهو در حاالت عادی  تجلی و بروز می یابد در جنبش افراد هواسط هبنخست البته آگاهی این 
به یک معنای کلی مرحله اولیه آن صرفا . کند میطبقاتی مراحلی تدریجی و غالبا با افت و خیز را طی 

شوند که منافع مشترکی دارند و باید  میآگاه در مبارزه علیه کارفرمایان  یعنی کارگران. استاقتصادی 
بوضوح در صنایع بزرگ . اما هنوز رسالت تاریخی خاصی برای خود قائل نیستند ،متحد و متشکل شوند

کنند آگاه شدن به این منافع  میکه هزاران کارگر تحت شرایطی کم و بیش مشابه کار کاپیتالیستی 
اما این  .دیگر نیز سرایت کندای ه یرد و به سرعت به حوزهبگسریعتر صورت تواند  میطبقاتی مشترک 
اگر . کند مینوسان کارگران است و با افت و خیز مبارزات رفته نفراتر   ای هحد آگاهی اتحادی هنوز از

طبقه نتواند حتی در این شکل ابتدائی خود را واقعا سراسری کند و این سراسری بودن را در خواست ها 
 ظرا نیز حفطبقاتی به دست آمده  حداقلیآگاهی  حتی این و تشکل های خود نشان دهد نخواهد توانست

  . کند

نشان خواهد مبارزه در منطق خود مبارزات کارگری به سرعت . قدم دوم درک ضرورت کار سیاسی است
اساسا . فقط کارفرمایان نیستند بلکه باید به جنگ دولت موجود نیز رفتکارگر طبقه نیروی مقابل داد که 

 دشوناز دولت طلب  ندتوان میبسیاری از مطالبات اولیه جنبش کارگری خود ذاتا سیاسی اند چرا که فقط 
به ساعت کار، حداقل دستمزد ها و یا بیمه بیکاری  ٨مثال مسائلی از قبیل . و نه از کارفرماهای منفرد

که آگاهی فقط در مبارزه علیه دولت است . دهد میطبقه را در برابر دولت قرار  یخود به خودشکلی 
ریشه و دن ش هگسترد امکانخود بگیرد و  هب ـ اجتماعی  شکل سیاسیتواند  می اولیه طبقاتیصرفا 
به صورت طبقه  بیشتر باید دنبیشتر به مصاف دولت برو انهرچه کارگر. ن در جامعه را پیدا کنددواند

 اشتد ریشهکه در تولید   ای هطبق .و طبقات دیگر نیز بیشتر به اهمیت این طبقه پی خواهند برد دنعمل کن
. شود میسیاسی ـ اجتماعی   ای هطبقاینجا  بود، و نخست برای تغییر شرایط کار به مبارزه کشیده شده

به آن مرحله رسیده  طبقاتیسازماندهی  یدرجهاگر مبارزات کارگری و . مرحله بعدی البته تحزب است
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 گزینهکارگران به این از طبقه را برای مبارزات سیاسی علیه دولت بسیج کند  میباشد که بتواند بخش مھ
در بسیاری از جوامع سرمایه داری احزاب اولیه . دنپس چرا حزب خود را نسازنیز خواهند رسید که 

  . در واقع توسط خود اتحادیه ها ساخته شدندکارگر طبقه 

منظورم گرایش هایی است که . نکردم  ای هاشارکارگر طبقه های سیاسی دیگر درون  من اینجا به گرایش
حزب انقالبی طبقه کارگر  هتا زمانی ک. تحت تاثیر ایدئولوژی های بورژوایی و خرده بورژوایی قرار دارند

یکی از وظایف حزب انقالبی . تشکیل نشده افزایش نفوذ ایدئولوژی های غیر کارگری اجتناب پذیر نیست
درضمن . و دقیقا یکی از دالیل تشکیل آن همین است که اینگونه گرایش ها را به طبقه کارگر بشناساند

ستند و همواره هم به این شکل که من گفتم الزما متوالی نینیز برشمردم از رشد آگاهی مراحلی که 
طبقه غرض این بود که نشان دهم . شوند اما تفاوت های کلی آن را نیز نباید نادیده گرفت میپدیدار ن
شود و باید در صحنه سیاسی جامعه نیز ظاهر شده و  میبودن به موقعیت خاص در تولید خالصه نکارگر 

و من اینجا . ایران نگاه کنیم هنوز تا طبقه شدن فاصله داردکارگر طبقه اگر از این لحاظ به . فعال باشد
  . ما ههنوز حتی وارد مسئله آگاهی سوسیالیستی نشد

 نظریبه اصطالح به شکل . باال نیز ایجاد شود همه کمبود هایتواند علیرغم  میالبته سوسیالیستی آگاهی 
بنابراین تجربیات . جھانی است  ای هطبقکارگر طبقه تجربه فشرده شده است و اما خود تئوری . )تئوریک(

د و هر ندار نیز به صورت تئوریک در اختیار ما قرار فشرده شده ی مبارزات تاریخی و جھانی این طبقه 
واقعیت خود را بھتر  آگاهی انباشت شدهاین  برداشت ازموقعیت خود و تواند بر اساس  میکارگری 
چنین حتی قبل از آنکه تجربه محلی اش به او ، الیستی نیز برسدو حتی به ضرورت انقالب سوسی بشناسد

سرمایه داری از آن جا که ایدئولوژی  یهعقب افتاد یجامعهاتفاقا در یک . ضرورتی را اثبات کرده باشد
 یجامعهحاکم خود ضعیف است، رسیدن به این شکل از آگاهی سوسیالیستی سھل تر است تا یک 

مبارزات   ای ههر جامعپس در  .ندا هنکنیم کل این تئوری ها خود محصول مبارزفراموش اما . پیشرفته
مبارزات  یها دورهدر برخی بویژه . دنکن مینیز دائما آگاهی سوسیالیستی را باز تولید جاری کارگران 

و یا در برخی از اشکال مبارزاتی مثل اشغال ) مثل اعتصابات طوالنی و سراسری(گسترده کارگری 
جرقه این آگاهی ) که کنترل کارگری را در دستور کار قرار دهد  ای ههر گونه مبارزبطور کلی یا (کارخانه 

های انقالبی  بحراناوج آن در  .شود  ای هتود به اصطالح و کند تواند به سرعت پیشرفت میزند و حتی  می
آن چه اما . آسا اکثریت عظیم طبقه را در بر بگیرد برقتواند به سرعتی  میاست که آگاهی سوسیالیستی 

های  بحرانجنبش و یا در برخی افول و فروکش های  دورهدر برخی . برود بینتواند از  میانباشت شده 
  . رود میاز دست  نیز به دست آمده در مرحله قبلی چه بسا آگاهِی اجتماعی 

یا در  ،در مبارزات جاری کارگری مشاهده کرددر هر حال اگر اثرات این آگاهی سوسیالیستی را نتوان 
در . دهد این آگاهی پدیدار شود میارزیابی ما از درجات آن اشتباهی رخ داده یا مشکلی ساختاری اجازه ن

توان در جنبش علنی  میکنند بنابراین ن میها مخفی کاری  سوسیالیستتوان ادعا کرد که  میضمن اینجا ن
اثر است فقط در مخیفگاه خود  بیکاری  مخفیستی که بخاطر سوسیالی. دنبال اثرات آن گشت

درست است که شاید به اندازه کافی کارگر . است میبه نظر من ایراد بیشتر در دو. سوسیالیست است
مشکلی . کنیم میدهد که داریم کاری ن میسوسیالیست نداریم اما به همین اندازه هم که شواهد نشان 

یاتی از مھتمرین تجرب یکی. فقدان حزب انقالبی. شاید همه هم اسم آن را بدانیمو . تر در میان است جدی
تواند به  میبه دست آمده آگاهی  به جا مانده همین است که بدون حزب انقالبی نهبلشویزم که از سنت 

اگر حلقه رابطی بین آگاهی سوسیالیستی و پیشگام . منتقل شود و نه انباشت شودجنبش کارگری 
که از طرفی خود این آگاهی در پیوند با جنبش واقعی کنکرت شود و از طرف  برقرار نشودکارگری 

داشته باشد و  میل یابد دلیلی نیز وجود ندارد که تداوقدیگر به واسطه تجربه عملی سنجیده شود و صی
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نه تنھا مکانیزم افزایش آگاهی سوسیالیستی در کل طبقه را ای است که  وسیلهحزب انقالبی . انباشت شود
افت آن در دوران  استمرار آن از طریق حزب سدی است در مقابلکه بلدهد  میبر مبنایی واقعی قرار 

در  ی جدیدر ایران گسست حزبفقدان  .کند آگاهی انباشت شده حفاظت  طبقه باید از. رکود مبارزات
  . کرده است ایجادآگاهی طبقاتی اعتالی 

  

  انداز جنبش کارگری چشم. ٢

 :توضیح بدهم را نیز جنبشاین دو وظیفه عاجل  در واقع تالش این بود کهدر تشریح وضعیت در باال 
عملی در  های اقدامو  ،سواز یک  مطالبات اولیهمبارزه برای در کارگر طبقه های وسیع  تودهسازماندهی 

   .دیگر سویمرتبط ساختنش با پیشگام واقعی این مبارزات از راه تقویت نیروی آگاه و 

به به تفصیل بحث شده و بش سراسری نجسازماندهی اول قبال تحت عنوان ضرورت در رابطه با مسئله 
جمعی از فعاالن کارگری در باره ضرورت آغاز کارزاری جدی برای ) اول ماه مه(بیانیه اخیر نظر من 

عملی ساختن  . است کردهران و زحمتکشان وظایف دوره بعدی ما را تعیین ایجاد سازمان سراسری کارگ
در شرایط خفقان حاکم در . مھمترین کاری است که ما باید بالفاصله انجام دهیمآن بیانیه  هایپیشنھاد

شوند  میای از آن جا که اغلب تشکیالتی محلی هستند سریعتر سرکوب  اتحادیههای صنفی و  تشکلایران 
. های سراسری و محلی موجود مشاهده کرد تشکلتوان در مقایسه بین  میاین را . های سراسری تشکلتا 

تر در جامعه برخوردارند قدرت  سراسریتر و  گستردههایی از اردوی کار که از حضوری  بخشآن 
داوم تگسترش و ها همواره از  رژیماین گونه . مقاومت بیشتری در مقابل رژیم سرکوبگر خواهند داشت

برد  میتداوم یک مبارزه هم اعتماد به نفس مبارزین را باال . ای بیشتر وحشت دارند تا بروز آن مبارزههر 
رژیم های قدر  ،مداوم های ای مثل اعتراض پدیدههیچ . کند میو هم معترضین دیگر را به مبارزه جلب 

و بنابراین ما نیز باید حداکثر تالش خود را متوجه سراسری کردن . کند نمیقدرت را با چالش روبرو 
گسترش همبستگی بین مبارزات و نھادهای کارگری موجود البته اولین قدم . مبارزات کنیمکردن  میدائ

  میهای عمو دعوتهای مشترک نھادهای موجود و  بیانیهایم که  در چند سال اخیر دیده. در این راه است
از طرفی  اما.  اند داشتهها  تودههای مشترک تاثیر زیادی در روحیه مبارزاتی  خواستبه مبارزه برای 

ها بیشتر باعث تفرقه شده و از طرف دیگر حتی اگر این تفرقه هم وجود نداشت همکاری  گرائی فرقه
روی های مستقل  لتشکهمه  ،در مقایسه با وزنه اجتماعی طبقه کارگر. نبوده استکافی نھادهای موجود 

جدی در راه ایجاد جنبش و  های اقدامزمان آن رسیده که . هم معرف درصد بسیار کوچکی از آن هستند
. های آن را فراهم سازند زمینهتوانند  میفعالین کارگری در سطوح محلی . نیمسازمانی سراسری را آغاز ک

تقویت آن تبلیغ ضرورت آن و ترین قدم برای هر فعال جنبش در راه گسترش همبستگی سراسری  ساده
ها بیرون  جنبش سراسری باید از دل همین همکاری های تدارک محلِی  کمیته. در سطوح محلی است

   . بیایند

جنبش چند خواست اولیه و مشترک کل  هدف این است کهآن بیانیه اشاره شده بود ر که در وط همان
 تنھا راه مقابله با رژیم و تغییر تناسب. ها به راه انداخت آنسراسری پیرامون  اعتراضیو  شدهبرجسته 

هایی است که نه تنھا کارگران و زحمتکشان بلکه کل  خواستو سراسری حول   میدائ قوا ایجاد جنبشی
ها ساده و کلی و قابل فھم برای همه و دارای  خواستکه این است مھم . اردوی کار از آن حمایت کند
و هم کافی  مناسبهم ها که در بیانیه مطرح شده بود  خواستمثال همان . ترکیبی سیاسی اقتصادی باشند

آزادی بیان و تشکل، حداقل حقوق باالی خط فقر، بیمه بیکاری برای همه، آموزش و بھداشت  :بود
  . رایگان، و رفع هر گونه تبعیض جنسی، عقیدتی و ملی
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عمده باید  تاکید و تدارکاتیاما در دوره اولیه  خواهد بودای و در نتیجه علنی  تودهجنبشی در نھایت این 
اکنون در عمل و در واقعیت  همشناسند  میه در سطح محلی یکدیگر را فعالینی ک. باشدمخفی بر کار 
تالش مشترک در راه ایجاد جنبشی سراسری این . اند دیدهرک اتدهای مخفی تدارک محلی آن را  کمیته

افراد و نھادهای . رکات را متمرکز خواهد کرد و جھت و هدف آن را مشخص خواهد ساختاگونه تد
توانند در سطح مخفی و علنی از آن دفاع کنند و برای تبلیغ و ترویج ضرورت آن  میکارگری موجود نیز 

توان هر جا که فرصتی برای شرکت در اعتراضی هست تحت پرچم  از همین امروز نیز می. تالش کنند
. داد و از هر امکانی برای گسترش شبکه تشکیالتی آن بھره برد شدفاع از این جنبش سراسری انجام

های منفرد و پراکنده کارگران، زحمتکشان،  تودهجلب تواند  میو عملی این کمیته های محلی  کار روزمره
  . باشدبیکاران و تھیدستان به این جنبش 

حزب انقالبی تلفیقی . ستنیسراسری تدارک همین جنبش  ربط به بیحزب انقالبی نیز تدارک مسئله 
چیزی بنابراین . طبقه استخود بدین معنی بخش آگاه . است از برنامه انقالبی و پیشگام جنبش کارگری

کند و  میزندگی  دوران قاجارای از چپ در  عمدهالبته هنوز بخش . خارج از طبقه و یا جدا از آن نیست
که قرار است سوسیالیزم را برای طبقه به کند  میشمایل روشنفکران آن دوره تصور  خود را در شکل و

ی پرولتاریا را بپذیریم باید از همان اول با هر جریانی که حزب ایاما اگر اصل خودره. ارمغان بیاورند
و جداکردن حزب از طبقه . مرزبندی کنیمداند  را چیزی جز بخش آگاه خود طبقه میکارگر طبقه انقالبی 

های دیکتاتوری بر پرولتاریا  حکومتسر منشا انواع  به آن نسبت به طبقهتر  رفیعاز آن بدتر دادن جایگاه 
کل باید از کمیت و کیفیت خاصی نیز برخوردار باشد که بتواند در اما این بخش از طبقه البته . بوده است

ای گام بعدی مبارزه را  مبارزهپیشگام کیست؟ آن که در هر . طبقه و مبارزات آن تاثیری داشته باشد
حاصل از آن مبارزه   خود پیشگام در اثر مبارزه و تجربهپس . شود میدرک کرده و جلودار آن مبارزه 

اگر خود الیه  اما. اگر سطح مبارزه پایین باشد الیه پیشگام نیز کوچک است. شود میاست که پیشگام 
یرفته باشد هنوز نخواهد توانست نقش حتی اگر برنامه سوسیالیستی را نیز پذپیشگام کوچک باشد 

ثانیا  ،را در بر بگیردکارگری ای از پیشگام  مالحظهباید اوال بخش قابل حزب انقالبی . موثری ایفا کند
در . تاثیر داشته باشد کارگریتوده ات اش در عمل و در مبارز برنامهای باشد که  اندازهوزنه پیشگام به 

بنابراین تالش در راه ایجاد جنبشی سراسری و اعتال و  غیر این صورت بودن یا نبودنش چه تفاوتی دارد؟
های بعدی مبارزه را درک کند و آماده پذیرش  گامرا که بتواند  میآن الیه پیشگا ،تداوم این مبارزه

  .انداز سوسیالیستی باشد نیز رشد خواهد داد چشم

ای وجود دارد و  مالحظهنه پیشگام قابل . ندا ضعیفدر جنبش کارگری ایران هردو طرف این معادله  اما
ما ربطی به شدت و ااین مسئله الز. برخوردارندو نفوذ الزم های موجود از کیفیت  برنامهنه استراتژی و 
به خود   ای همالحظجنبش کارگری بویژه در یک دهه اخیر اعتالی قابل . نداردکارگری حدت مبارزات 

از طرفی یکنواختی نوع مبارزات به . استبوده کند  بستردر تدارک این آن  شرفتپیاما . دیده است
گیرد  مینیز که شکل   میاز طرف دیگر آن پیشگا. کند میکمک ن رب آناو رشد تج گیری پیشگام شکل

گیرد و به  میقرار ن  ای هدر شرایطی که عنصر آگاهی ضعیف است دستخوش تحول و پیشرفت عمد
یعنی خود تبدیل به مانعی برای رشد پیشگام و گسترش آگاهی . شود میسرعت جلب یکی از صدها فرقه 

به سرعت الزم یعنی  راخود  تاریخی لیفاموجود نتوانسته است تکپیشگام خالصه اینکه  . شود میطبقاتی 
محصول فعالیت عملی و البته استراتژی و برنامه انقالبی خود . متحقق سازدطلبد  میکه اوضاع به سرعتی 

نیز المللی  بینارزه صرفا امروزه و ایرانی نیست بلکه از ابعادی تاریخی و ب، اما این ماستمبارزاتی طبقه 
با پیشگام کارگری پیوند و ارتباطی نزدیکی داشته که نه از طرفی چپ در ایران اما . برخوردار است

تاریخی و جھانی ابعاد نه با پیشگام کارگری جھان، بلکه همواره برنامه را مشخص سازد و بخش ایرانی 
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دان تاریخ  زبالهبه که امروزه خود  کرده استمشاهده  هایی جریانهای ایدئولوژیک  عینکبا این تجربه را 
متاسفانه . مشاهده کردیم ٥٧در ایران در انقالب  آشکاراها را  درکشکست این گونه . اند شدهپرتاب 

ی که رخ تنھا تغییر. اند کرده میسال در آب نمک زندگی  ٤٠بخش عمده این نیروها تو گویی در این 
. های بیشتر بوده است گروهتنھا کار مولد چپ از شکست انقالب تا کنون تولید . تشتت بیشتر است داده

تر شدن محافل و از طرف دیگر  ای فرقهتوان از طرفی  میفقط با یک نگاه  ،احتیاج به فیلسوف نداریم
بنابراین  .را مشاهده کرد طلبی محض فرصتمحافلی هر چه بیشتر به سوی رفرمیزم و لیبرالیزم و رفتن 

اتفاقا نیروی سالم درون . نیز برنامه و استراتژی مناسب شکل نخواهد گرفت ها جریاناز بحث مابین این 
جریان اما . خود را نشان خواهد داد که جریان جدیدی خارج از آنھا شکل بگیرد میهنگاها جریاناین 
داشته  میکه چه در میان خود چپ و چه در داخل پیشگام نفوذ مھ نگرفته استشکل نیز هنوز  یجدید
  . باشد

موجود داشت و نه خیلی سیاسی چپ های  جریانتوان امیدی به بحث و همکاری  مینه  ؟پس چه باید کرد
تبدیل ها جریانمعصومانه از هیچ شروع کرد و توقع داشت که پس از چند سال به یکی دیگر از همین 

باید از برخی اصول کلی البته به اعتقاد من . تجربه نشان داده است که باید راه دیگری را پیمود. نشد
های  تالش. شوند میط همه به یک شکل درک آغاز کرد اما تصور نکرد که از همان ابتدا این اصول توس

من نه قصد دارم . منجمله توسط جریان خود شما. بسیاری نیز در همین راستا نقدا صورت گرفته است
بویژه اینکه هر . اند نقد کنم و نه چیزی در مقابل آن قرار دهم کردهای که رفقا اتخاذ  برنامهروش و 

من هم قصد ارائه لیست . ستا دادهتفاوتی از این اصول را ارائه های م لیستجریان و گروهی نیز تا کنون 
. صحبت کنمشود  میخواهم راجع به کل روشی که منجر به ارائه این اصول  میبلکه دیگری را ندارم 

با درواقع و . پردازند نمیشود این است که به اصل مسئله  میها مشاهده  اینای که در همه  عمدهکمبود 
به . موجود در چپ واقف نیستندعمق بحران به دهند که  مینشان ها  لیستاینگونه بیانیه ها و طرح 

خود مفھوم حزب انقالبی گرفته تا رابطه حزب با طبقه، از . دای ترن ریشهاعتقاد من مسائل اما بسیار 
ای نیستند که بسادگی  شدههیچ کدام مسائل حل شده و از قبل داده  ،حزب و قدرت و یا حزب و تئوری

چپ ایران و جھان به همین مسائل های ها و انشقاقانشعابتمام . ها گذشت آنفرمول از چھار تا بتوان با 
که مدعی است می توان با اعتقاد لوحانه  های ساده روشبنابراین از طرفی باید اینگونه . گردد میبر 

 دفاع از اینگونه فرمول هامدعی های جریانو یا نشست و همکاری  "انقالبی"چند فرمول مشترک به 
تالش کرد مسائل واقعی پشت بحران چپ را باید و از طرف دیگر  ،توان به جائی رسید را نقد کرد می

باجمع جبری جریان . باشدخطوط کلی مسئله واقف کم به  دستی را دنبال کرد که یها حل راهدرک کرد و 
  . حتی یک قدم در راه حل بحران برداشت توان نمیاند  بحرانهایی که خود عوارض 

را که کنار  ها اغتشاش. اغتشاش هستکارگر طبقه در خود مفھوم حزب انقالبی که قبال اشاره کردم 
کارگر طبقه تواند معنایی جز حزبی برای آماده کردن  نمیماند این است که این مفھوم  میبزنید آن چه 

تواند چیزی جز بخشی از خود طبقه  نمیپس . برای انقالبی که در پیش روی جامعه است داشته باشد
. تواند چیزی جز بخش آگاه خود طبقه باشد نمیپس . باشد که به ضرورت انقالب بعدی آگاه شده است

د مرکبی آگاهی همواره ابعا. است یتر فرعی  اینکه این آگاهی چگونه به این بخش رسیده است مسئله
حزب "حتی مفھوم . گذرد که تاریخی و جھانی نیز هست می گروهدارد که نه تنھا از مرز یک فرد و 

ای از طبقه که در مبارزات طبقاتی جلوتر از  الیهپیشگام طبقه یعنی . نیست دقیقیتعریف " پیشگام طبقه
تواند بدون حزب وجود  می پیشگام. کند مییعنی قدم بعدی مبارزه را بھتر از دیگران درک  ،بقیه است

اگر . حزب در واقع تلفیق پیشگام با آگاهی انقالبی است. داشته باشد اما حزب بدون پیشگام معنی ندارد
اما در هر حال .  در نام است" حزب"فقط حزب نفوذ تعیین کننده ای در الیه پیشگام نداشته باشد هنوز 
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 اما اقلیت. است اقلیتسخیر قدرت همواره یک شاید تا شب تحزب انقالبی  حتی با جلب کل پیشگام
و  جریانمحفل و ها  دهکه  نیزوجود داردها تعریف دیگر  دههمین االن در مقابل ما  .تر خود طبقه آگاه

و قراردادن  واقعینیز مدافعش هستند که تنھا هدفشان در واقع مخفی کردن همین تعریف  سازمان
      .است حزب خارج از طبقه و بر فراز طبقه

خود مفھوم حزب باید ما اصل اول تشکیل حزب تدوین شود، اولیه اگر قرار است اصول بدین ترتیب 
کارگر طبقه انقالبی حزب . شکل گرفته باشد هانیست که بر اساس اعتقاد یحزب فرقه مذهب. باشد

 کهی ا برنامهسیاسی بر اساس  یمبارزهبرای تر طبقه  آگاهکه توسط بخش نھادی سیاسی است 
نقطه شروع حزب فعالیت هدفمند پس . ستا هتشکیل شد اند کردهجامعه پیشنھاد بنیادگذاران آن برای 

به آن   روشی و نظراینکه افراد بر اساس چه  ،خود این هدففھم به جای بنابراین  .اجتماعی است
موجود به های جریانتوسل جستن انواع و اقسام . تواند پایه وحدت ما باشد نمیمھم است اما ند ا هرسید

کجاست آن . ی نیستیگرا فرقهچیزی جز توجیه ... تروتسکیزم ،یزمئمائو ،اصول مارکسیزم یا لنینیزم
اند که  شدهنوشته  در کتابی مرجعی در جھان که برای ما این اصول را تعریف و تعیین کند؟ آیا این اصول

همه تا شود؟ و اگر این اصول به این روشنی هستند که فقط نام بردن آن کافی است  میهمه جا تدریس 
تنھا گیرد؟  میبه وفاداری چرا صورت علی رغم سوگند ها  فرقهبین این  پس این همه انشعابآورند بیاد 
واحدی به اسم  تئوریتواند از این وضعیت بگیرد این است که  میبا عقل متوسط   میای که هر آد نتیجه

ای با توسل به اصول آن خود را از  عدهوجود خارجی ندارد که  مورد اشارههای دیگر  ایزممارکسیزم یا 
اعتقاد به اصول عقیدتی کم تجربه انقالب ایران باید به ما نشان داده باشد که  دست. کننددیگران جدا 

 های گرایش اغلببویژه در شرایط فعلی که  ،من نظربه . یعنی سجده در برابر پیشوا و ولی فقیهدر واقع 
 همین درآوردی مناصرار بر وحدت پیرامون اصول  ،اند رسیدهبست و تشتت  بنبه  ها ایزممبلغ این نوع 

  . کند میطری است که تشکیل حزب انقالبی در ایران را تھدید خبزرگترین  ها فرقه

توان  نمیسازد و بدون هدف مشترک  میاستراتژی اهداف را مشخص . مسئله استراتژی استاصل دوم 
حاال بماند که عده ای با دو استراتژی متفاوت می خواهند حزب واحدی . های مشترک برداشت قدم

و نوشته  حرف زدزیاد توان  در این باره میبه اعتقاد من  ؟چیستدر ایران استراتژی انقالبی اما  .بسازند
چه در هنوز کسی هست که نداند بین کارگران واقعا انقالبی و سوسیالیستی آیا اما  ،هم فراوان است

صریحا  یا انقالبی :و ندارداین سوال بیش از دو جواب نداشته ها سال است که  دهایران و چه جھان 
اسارت جز که قالبی و همگی دموکراتیک پر رنگ و لعاب های  انقالبسوسیالیستی و یا انواع و اقسام 
بنابراین کسانی که با انواع و اقسام ترفندهای تئوریک قصد  .اند نیاوردهمجدد پرولتاریا چیزی به ارمغان 

توانند ما را درمسیر این انقالب همراهی کنند؟ بویژه اینکه اینگونه  میاثبات چیزی جز این را دارند آیا 
، سنی بلکهتازه نه از نظر (بحث ها در چپ ایران اختراع برخی از این محافل تازه بدوران رسیده نیست 

صورت گرفته  شود میره تکرار ادوبامروزه هایی که  بحثهمه  ۵٧از قبل از انقالب  ،)تازه ترین انشعاب
   . تاریخچه آشنا شویمیا بھتر نیست قبل از آموزش دیگران خود با این آ. بود

اما انقالب سوسیالیستی چیست؟ در اساس یعنی در هم شکستن ماشین دولتی بورژوایی و تسخیر قدرت  
یعنی انقالبی با هژمونی . سوسیالیستی یجامعهکارگران و زحمتکشان برای آغاز انتقال به توسط دولتی 

این استراتژی از مخیله . داران و اعمال کنترل کارگری بر تولید و توزیع سرمایهکارگری برای خلع ید از 
برای درک . گیرد مینشات  داری سرمایهنظام خود درونی  هایتناقضست بلکه از ا هکسی بیرون نیامد

درک این  اما. داری را به ما نشان دهد سرمایه یجامعهاقعیات ای الزم بود که و تئوری هاتناقضاین 
تئوری نقدا نشان . آید میای که در بطن آن واقعیت قرار گرفته نیز بر  طبقه واقعیت ازعھده خودِ 
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داری بر تولید اجتماعی غلبه  داری است و وجه تولید سرمایه سرمایه ی که دولْت یست در جاا هداد
  .داری و اجتماعی کردن تولید است سرمایهخلع ید از اجتماعی تنھا راه پیشرفت  ،ستا هکرد

افتادگی قبل از هر چیز خود را در  عقباین . ای است افتاده عقبداری  سرمایهایران البته کشور 
افتاده نیز مستلزم  عقباما حل این تکالیف . سازد میافتادگی در حل تکالیف دموکراتیک برجسته  عقب

و  در راه حل این تکالیف استاصلی داری در ایران دقیقا مانع  سرمایه. داران است سرمایهخلع ید از 
در تواند  نمیبدون سرکوب این حقوق بلکه ست ا هبا سرکوب این حقوق به قدرت رسیدنه تنھا درواقع 
تکمیل انقالب . متفاوت بدوش داردیفه تاریخی ظایران دو وکارگر طبقه بنابراین . بماندقدرت 

. با تکالیف مرکباما پس انقالب ایران انقالبی است پرولتری . ستیسوسیالی انقالبدموکراتیک و آغاز 
اما دست کم این باید آن اصلی باشد که . البته همین امروز همه انقالبیون فعلی الزاما چنین درکی ندارند

های مخفی  هسته از هر جا که آغاز کنیم، اولین اقدامِ . ار دهندفھم آن را در لیست اولین وظایف خود قر
، رسیدن به درک مشترکی از استراتژی انقالبی و تدوین آن برای اولین گردهمآئی ،در ایرانسوسیالیستی 

  . ها ست هستهاین  کنفرانس یا تبادل نظر سراسری

قدر مسلم . است انقالبی پرولتاریا دولت کارگری یا دیکتاتورییعنی  یاین استراتژخود هدف  ،اصل سوم
بخشی  علیهای به اسم کارگران است، نه دولت بخشی از کارگران  عده دولت کارگری نه دولِت که این 
به قول مارکس از همان اول نوعی نادولت . دولت کارگری در واقع دولت کل اردوی کار است. دیگر
این از همان اول به مثابه نھادی بر فراز جامعه از همان اول در دست اکثریت جامعه است و بنابر. است

در  ، یعنیانسانآزادی سوسیالیستی یعنی تکمیل روند تاریخی  یجامعهانتقال به . رود میرو به اضمحالل 
از میان برداشتن از خودبیگانگی انسان و یعنی . انسان دست گرفتن سرنوشت انسان به دست خود

بخش  رهائیاین امر به  دادن تحققکارگری هدف قدرت دولتی . اجتماعیواقعا  موجودیبه انسان تبدیل 
کنترل ای  جامعهبه چنین امر انتقال اگر کل اردوی کار بر اما . سوسیالیستی کردن جامعهاین یعنی ؛ است

یالیستی سسوهای  انسانای با  جامعهبه این انتقال  در پایاِن و  نیز نخواهد شدرها و نظارت نداشته باشد 
بین کار فکری و یدی یعنی پایان دادن به این شرایط  پایان دادن به تقسیم اجتماعی. نخواهد شدتبدیل 

  . ای در جامعه تصمیم بگیرند و دیگران فقط مجری باشند عدهکه 

شان از دولت کارگری نظام تک  درکتوان با افرادی که  نمی که بنابراین از همان ابتدا باید تاکید داشت
کنند  میا کسانی که تصور بو یا . بی و دیکتاتوری پیشوا بر حزب و طبقه است حزب انقالبی ایجاد کردحز

بنابراین روشن کردن شکل دموکراتیک . ها را سوسیالیست کرد انسانتوان  میه و سرنیزه ظبه زور موع
این هم . سازد  تواند وحدت استراتژیک را مستحکم میدولت کارگری و توافق بر سر خطوط کلی آن 

شکل دموکراتیک . های اولیه باید برای خود و همگان روشن کنند هستهدقیقا مسئله دیگری است که 
در شرایطی که جھان به خاطر جنایاتی که به نام سوسیالیزم انجام گرفته در . انتقال به سوسیالیزم چیست

بعدها خود مبارزه  و دانیم نمیتوان پشت این بھانه مخفی شد که ما  نمیبحران اعتبار سوسیالیزم فرورفته 
 ساخته نشودحزب انقالبی اگر بدون احیای نظری و سیاسی این شکل دموکراتیک . تعیین خواهد کرد
  .  استخدمت بزرگتری 

ب آیا ما قصد داریم بعد از انقال. سئوال ساده است. گردد میچھارم به وضعیت ما در جھان بر  مسئله
یا اینکه قبول داریم بدون گسترش  ،دیوار چینی دور ایران بکشیم و سوسیالیزم را در ایران بسازیم

استراتژی انقالب سوسیالیستی همواره طر است؟ خانقالب سوسیالیستی در جھان انقالب خود ما هم در 
که در یک کارخانه و طور  همان. جھانی است میداری نظا سرمایهچرا که  ،ستا هجھانی بود استراتژییک 
داری  سرمایهداری سوسیالیزم را بر پا کرد، در دل اقتصاد جھانی  سرمایهتوان در دل یک کشور  نمی ،شھر
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تز سوسیالیزم در یک کشور یعنی خاک . سوسیالیستی رسید یجامعهبه  در یک کشور توان نمینیز 
اول روشن سازد بدون گسترش انقالب باید از کارگر طبقه حزب انقالبی . پاشیدن در چشم طبقه کارگر

  . انقالب در یک کشور هم عاقبت به شکست خواهد انجامید ،جھانی

و تاکید کنم ادعا ندارم که برداشت من تنھا برداشت است و همه  اولیه البته کافی نیست نکتهاین چند 
کار  که اشاره کردمبه همین دلیل هم . قصد من بیشتر مسئله روش کار بود. باید همینطور بفھمند

ای حتی همین چند اصل اولیه را  عدهاینکه  باید گفتاما . تدارکاتی یعنی روشن کردن همین اصول ابتدایی
. ستا هها از تشکیل حزب انقالبی در ایران جلوگیری کرد سالای است که  مسئلهخود   قبول ندارند

. را بپذیرندتر  ییابتدانشوند این اصول  که ناچار شوند میها اصل دیگر مخفی  دهپشت های مخالف  فرقه
اما با  ،حزب انقالبی آینده خواهد شد که بتواند از همان ابتدا اصولی آغاز کند نطفهآن جریانی تبدیل به 
بنابراین اتفاقا مرحله اول کار ما در ساختن حزب انقالبی . ای فرقهدرآوردی و  مناصولی واقعی و نه 

که خود   هایی جریانبررسی اصول پیشنھادی برای  اما اینجا نباید وقت خود را . روشن کردن اصول است
از اصولی که هر پیشگام . پس از اصول واقعی آغاز کنیم. تلف کنیم را قبول ندارند باالحتی اصول ابتدائی 

فعلی درک خود از مسائل ایران و جھان بتواند خود را در تنظیم و تدوین و اجرای آن  یدرجهکارگری با 
   .سھیم بداند

اید به این گونه مباحث بین خود و پیشگام  کردههای انقالبی که شما نیز در بیانیه خود اعالم  هستهاگر 
ای که باید مبنای وحدت حزب  برنامهدست کم پس از مدتی کار به خطوط اولیه  ،کارگری دامن بزنند

  . ایم یافتهشود دست 

مسئله تدارک حزب انقالبی به تدارک جنبش سراسری  ،طور که در مقدمه این بخش اشاره کردم هماناما 
شود که با پیشگام پیوند خورده  میبه هسته حزبی تبدیل  میهسته انقالبی هنگا. نیست ارتباط بی کارگری

ای  هستهبنابراین فعالیت هر . چرا که جنبش به نسبت شرایط ضعیف استگیرد  نمیپیشگام شکل . باشد
تواند هم به رشد  میدر راه گسترش همکاری فعالین کارگری برای تدارک جنبش سراسری کارگری 

اتحاد عمل و همکاری ما با دیگران نیز باید بر . پیشگام و هم به تعمیق پیوند آن با هسته آگاه کمک کند
توانیم با هر فرد و جریان و محفلی که واقعا و در عمل برای جنبش سراسری  میما . همین اساس باشد

  . داشته باشیم و نه اتحاد برنامه ای کند اتحاد عمل میکارگری فعالیت 

بحث و تبادل نظر برای تدوین اصول اولیه کار مشترک . عاجل در برابر ما قرار داردیفه ظبنابراین سه و
برنامه انقالبی و کار عملی با فعالین  یبخش دموکراتیک و بخش سوسیالیست حزبی، تدوین خطوط کلی

  .کارگری برای تدارک جنبش سراسری و در نتیجه گسترش و استحکام پیوند با پیشگام کارگری

   

  جنبش کارگریمسائل . ٣

عینا نیز مسئله کلیدی  ٥٧در انقالب . که چرا مسئله کلیدی مسئله قدرت دولتی استکردم اشاره  باالدر 
بدون شاه و یا در هم اما یا حفظ دولت بورژوایی  ؛دو راه حل در مقابل جامعه قرار داشت. همین بود

به کمک دست به دست هم دادند تا بورژوازی داخلی و خارجی . حل تکالیف انقالب ایرانشکستن آن و 
 طبقات حاکمقدرت دولتی د و نایران تحمیل کنراه حل اول را بر بازار تجار بزرگ سلسله مراتب شیعه و 

و تاریکتر از شاه و امپریالیزم نیز در کنار  تر ارتجاعیی یهمانطور که در آن زمان نیرو. دننجات دهرا 
تر از دستگاه  ارتجاعیی حتی ینیرو نیزکرد امروزه  مینیروهای انقالبی برای سرنگونی رژیم شاه تالش 

و  امپریالیستی های جناحترین  ارتجاعیبین ضد انقالب شکست خورده با  پیوندحاصل (حاکمه در ایران 
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از  .ستا هایجاد کردرا در ایران ای  ویژهاین ترکیب وضعیت . نیز خواهان سرنگونی آن است )صھیونیستی
داخلی و خارجی ی ارتجاعی هابا نیرودر مبارزه علیه رژیم مبادا ها به خاطر اینکه   طرفی بسیاری از توده

 ها تودهدم حضور عد با نتوان میی ارتجاعی هاکنند و از طرف دیگر نیرو می تعللمبارزه  درمخلوط شوند 
  . دنبرداری کن بھرهها  تودهبه نام  ندا انداختهکه خود به راه  مزدوریاز هر دارو دسته  در صحنه

هر بار که به دنبال  امپریالیزم آمریکا .ستا همخربی داشت هایاثردر جنبش کارگری نیز  پدیدهاین 
و به بھانه دفاع از آنھا  مردم در محلکند با بسیج  میرود تالش  میسیاست تغییر رژیم در کشوری 

عملکرد این سیاست را . نیروهای محلی جنبش کارگری استمھمترین یکی از . خود را توجیه کند دخالت
. ویا همین امروز در ونزوئال ارنجی اوکراینایم ـ از کودتای شیلی گرفته تا انقالب ن کردهمشاهده ما بارها 

به  المللِی  بینهای کارگری به نھادهای  تشکلبا وصل کردن بخشی از فعالین کارگری و یا امپریالیزم 
 اجرای یا از اسم و یا از خود آنھا برایقع الزم ادر موتواند  میاصطالح کارگری وابسته به خود 

دهد  میای که این پوشش را در اختیار دولت آمریکا قرار  عمدهنھاد . های خود استفاده کند سیاست
 ،سازی جھانیدر دوره به بعد،  ١٩٨٠از دهه که  کارگری است های المللی اتحادیه بینکنفدراسیون 

کنفدراسیون "این سازمان در واقع همان . ستا هسازمان جھانی کار را نیز کامال تحت کنترل خود گرفت
دولت آمریکا در فدراسیون کار وابسته به است که به کمک سابق  "های آزاد کارگری اتحادیهبین المللی 

دارای کنفدراسیون این . ساخته شد "های کارگری اتحادیهفدراسیون جھانی "دوران جنگ سرد علیه 
) نگاران روزنامهمثل فدراسیون جھانی ترانسپورت و یا فدراسیون جھانی " (فدراسیون جھانی"چندین 

به یعنی (فدراسیون کار آمریکا " کمک"ه بودند و بی یهایی آمریکا سازماناز همان اول در واقع است که 
با نام های پر طمطراقی مثل دفاع از  شبه دولتی "یهخیر"بنیادهای و با بودجه نھادهای امنیتی کمک 

از آنجا که تشکیالت دولتی خانه  .شوند میهدایت ساخته شدند و توسط آن ) میراث دموکراسی آمریکایی
های آمریکایی در ایران متوجه  فدراسیونسازی این  ، شبکهوابسته است المللی رقیب بینکارگر به سازمان 

ورت بود که چندین سال پیش مثال همین فدراسیون جھانی ترانسپ. های مستقل کارگری شده است تشکل
در جنبش کارگری ما نیز  یمدان میهمه  ،میاز کسی نام ببرم یبدون آنکه بخواه. نلو را به تور انداختااس

بویژه در خارج کشور و در میان فرقه هایی ( وجود دارندطلب  فرصت وابسته وهای جریاننقدا از اینگونه 
از ها جریانین ا). دانند میزرنگی سیاسی تداوم فرقه برای وابستگی مالی به نھاد های امپریالیستی را که 

به نظر من در . ندا بوده مشغولایران کارگر طبقه داللی بین امپریالیزم و  قبل تا کنون به چندین سال
در این گونه نھادها خطر رشد نفوذ  ،یدولتزرد های  تشکلخانه کارگر و علیه   میشرایط نفرت عمو

بویژه اکنون که دولت روحانی تالش دارد با پذیرش و اجرای . جنبش کارگری ایران خطری جدی است
این خطر  ،های سازمان جھانی کار زمینه را برای پیوستن به سازمان جھانی تجارت فراهم سازد نامه مقاوله
های مستقل خود و ایجاد  سازمان گسترشنتواند در کارگر طبقه در واقع اگر خود . ستا هشدنیز تر  جدی
هایی  تشکل یدولت های قالبی تشکلدر کنار  که توان انتظار داشت می ،مستقل سراسری موفق شود جنبش

خود رژیم ایران نیز از  بخشی  میغیر رسکه عمال از حمایت  هم وابسته به امپریالیزم آمریکا شکل بگیرند
المللی و از آن  بیناز اینگونه نھادهای مشکوک  دوری کردندردوره فعلی  به نظر من .برخوردار باشند

 گیرند میتماس  طرف آنھاتری که از  مشکوکهای  آدم در ارتباط قرار گرفتن با این نھادها از طریقبدتر 
البته برخی چاه را ترجیح می دهند اما بسیاری نیز تصادفی در  !نباید از چاله به چاه افتاد. بسیار مھم است

بنابراین اینکه مثال یک کارگر تصور کند آمریکا یا عربستان سعودی به دادشان خواهد . اند افتادهآن 
تنھا شکل خنثی کردن این توطئه درگیر کردن . ه  خواهان در چاه افتادن استکند ک نمیرسید اثبات 

  .قربانیان آن در پروژه ایجاد جنبش مستقل سراسری است
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اصلی اینجاست که وارد  کمبود. کند میرا تھدید کارگر طبقه که تری از خطری است  فرعیاین اما جنبه 
ست و نه ا هنه بدیلی ارائه دادکارگر طبقه ایم که تغییر رژیم در دستور روز قرار گرفته اما  شدهدورانی 
تغییر  الگوهای انواع و اقسام تاکنون . ستا هبودسیاسی کشور  ئلدر گیر مسادر تمام دوره قبلی اساسا 
در مسئله سرنوشت رژیم  جمھوری کهریاست  انتخابات دورانبویژه در  .ندا هشدارائه داده  از باال رژیم

های بورژوائی اپوزیسیون داخل و خارج به نحوی از انحا در اذهان  بدیل و گیرد میمرکز توجه عموم قرار 
در این  مثابه طبقهبه کارگر طبقه خالی است مداخله همواره جای چیزی که  .شوند سنجیده می میعمو

را که به کنار بزنیم های بورژوائی  برنامههای متفاوت  روشنسایه  .استم یجامعهمبحث مرکزی سیاسی 
یا  :ستا هرژیم در برابر جامعه قرار گرفتبورژوائی در حال حاضر دو راه حل عمده برای تغییر و اصالح 

یا تغییر از بیرون به کمک امپریالیزم  ،حاکمیتخود  درون ِب طل اصالحاصالح از درون به کمک نیروهای 
ست که بسیاری از کارگران  نیز ا هفقدان بدیل کارگری باعث شد. آمریکا و ایادی آن در ایران و منطقه

طبقه حزبی ندارد که بتواند بواسطه آن چنین بدیلی این البته . بروندبه دنبال یکی از این دو راه حل عمال 
های این طبقه شعارکم در سطح تبلیغاتی دست تر درون آن نباید  آگاهرا به جامعه ارائه دهد اما آیا عناصر 

شعار . بقه نیستطهای تاریخی خود  خواستاین جا منظورم فقط کنند؟  برای وضعیت فعلی برجستهرا 
جمھوری "آن حکومتی مناسب و شکل  "حکومت کارگران و زحمتکشان"البته  حکومتی اردوی کار

اما این شعار در واقع فقط در  ،به اصطالح حکومتی ما روشن است هایرشعابنابراین . است "شورایی
امروزه آن چه بر حوزه سیاست . جنبه عملی به خود خواهد گرفتسوسیالیستی  انقالب آماده برای شرایط

دقیقا به این دلیل . و این تصادفی نیست.  در ایران غلبه دارد مسئله دموکراتیزه شدن رژیم سیاسی است
ترین مسئله سیاسی است که  عمدهمسئله دموکراسی  .اند نشدهکه تکالیف دموکراتیک در ایران حل 

ترین تکلیف انقالب ایران که در بحران بعدی نیز  فوریاولین و . کند میرا به خود جلب ها  تودهذهنیت 
بنابراین تعجبی ندارد که کارگران نیز به دنبال . در مقابل ما قرار خواهد داشت مسئله دموکراسی است

ها  وعدهاین اما . دهند میرا وعده سی بیشتری دموکراسرنگونی استبداد و هایی کشیده شوند که  بدیل
مستقل  یمداخلهکه نوعی تغییر رژیم از باال و بدون بوژوازی دف اصلی فقط پوششی هستند برای ه

ات جاری برای بخواهد رسالت تاریخی خود را تحقق دهد باید رهبری مبارزکارگر طبقه اگر . هاست توده
بدیل  ،تغییر رژیم از باالهای راه حلو  دموکراسی را در دست بگیرد و در مقابل آلترناتیوهای بورژوائی

و آن هم چیزی نیست جز خواست مجلس . را برجسته کند از پایین گیری تصمیمتر دموکراتیک 
. گیری نمایندگان مردم بگذارد تصمیممجلسی که پیشنھاد خود شکل حکومتی را به بحث و . موسسان

اگر نتواند کارگر طبقه . رهبری مبارزات دموکراتیک در ایران یعنی رهبری مبارزه برای مجلس موسسان
دموکراتیک را در دست بگیرد یعنی خود در عمل اثبات کرده است که توانائی انقالب  مبارزاترهبری 

. به گفته مارکس انقالب سوسیالیستی ىعنی پیروزی در نبرد برای دموکراسی. سوسیالیستی را نیز ندارد
ی یا مخالف تشکیل مجلس موسسان هستند یا اگر در حرف می پذیرند منظورشان یبورژوا های جریان

یعنی مجلسی که فقط برای مھر تایید زدن بر زدوبندی که در باال . در نام است" مجلس موسسان"
تواند حق تعیین سرنوشت جامعه را  میط طبقه کارگر است که فقاین . شود میصورت گرفته فراخوانده 

  . هدبه کل جامعه بد

ها شعار حکومتی خود را به سطح شعارهای  الیهبرای وحدت با سایر از طرف دیگر طبقه کارگر نباید 
تشکیل مجلس موسسان با  برایتواند  می، اما )دموکراتیک جمھوریشعار مثال ( بورژوایی کاهش دهد

مجلسی یعنی ، مجلس موسسانی انقالبی و دموکراتیک. سایر نیروهای دموکرات اتحاد عمل داشته باشد
ها باشد  تودهی ی ارادهمنعکس کننده واقعایعنی ، انتخاب شودو از پایین واقعا به شکلی دموکراتیک که 

شعار مرکزی پرولتاریا در آستانه انقالب بعدی من  نظربه . و قدرتی باالتر از خود را به رسمیت نشناسد
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ترین شرایط را برای  دموکراتیکهای تغییر رژیم از باال را خنثی کند و  توطئهباید آن خواستی باشد که 
های فوقانی  الیهجز بورژوازی و د توان میکارگر طبقه . اعتالی انقالب و تشکیل دولت کارگری فراهم سازد

توضیح و تبلیغ این خواست یکی از . دسازمتحد  یشعار چنینپیرامون  راسایر مردم  ،بوژوازی خرده
ای واقعی  طبقهطبقه کارگر تا آنجا در طی چند سال آینده  .ی فعلی استمھمترین وظایف ما در دوره

از ضرورت ایجاد جنبش  خواهد شد که سیاسی شود، و سیاسی شدن در چند سال آینده چیزی جز دفاع
  .خواست مجلس موسسان نیستتبلیغ و ترویج سراسری کارگری و 

  

  ١٣٩٧تراب ـ شھریور 

  

اين نوشته به هر حال بر اساس  هماندباقى ت ديگرى ااما اگر نك. مه اپاسخ داد شما كنم كم و بيش به همه سواالت فكر [
    ].ح كردرترى را ط شخص مسواالت مى توان 

socialism.com-revolutionary/  
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